Teglgårdsparken 17
5500 Middelfart
Tlf.: 24 47 30 84
info@frivilligcentermiddelfart.dk
www.frivilligcentermiddelfart.dk
Åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 9-13. Fredag lukket

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET
torsdag den 13.12. 2018 kl. 17.00 – 18.00
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen(HJTN), Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL),
Eleanor Jensen (EJ), Thorkild Damm (TD), Agnete Damkjær (AD), Jonna Hansen Madsen
(JHM), Palle Hansen (PH) og Jørgen Jensen (JJ)

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 25.10.18

Godkendt.

3.

Økonomi

Status ved JJ

Initiativ

HJTN, JJ

Økonomien ser fin og solid ud.
JJ stopper pr. 31.12.18 som frivillig regnskabsfører i
Frivilligcenter Middelfart.
JJ takkede for samarbejdet.
Regnskabsopgaverne overtages af JHM pr. 01.01.19.
Ifbm. JJ fratrædelse som regnskabsfører samt omstændighederne med den nye persondataforordning
har Frivilligcentret fundet det nødvendigt pr. 01.01.19
at indgå en aftale med firmaet Dataløn som fremadrettet står for lønudbetalingen til personalet.
4.

Kvalitetsmodel for
Frivilligcentre

Status
Som led i Regeringens Civilsamfundsstrategi 20182021 skal det lokale frivillige sociale arbejde styrkes,
og herunder skal der ske en kvalitetsudvikling af landets Frivilligcentre. Det er en 4 årig proces med løbende dialog og netværksarbejde på tværs af frivilligcentrene til fælles læring, så vi i fællesskab bliver bedre til
at leve op til vores formål og mål.

HJTN, TW
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I den forbindelse har HJTN og TW den 04.12.18 været
i Kerteminde, hvor FriSe, Socialstyrelsen og repræsentanter fra frivilligcentrene på Fyn deltog.
Der blev arbejdet med Forandringsteorier (handlings/aktivitetsplaner).
HJTN gennemgik materialet omkring kvalitetsmodellen
som indtil nu har handlet om ”Kvalitet, mangfoldighed
og brobygning”, ”Strategisk ledelse og organisering”
samt forandringsteorier.
Frivilligcenter Fredericia har udarbejdet materiale som
beskriver deres forandringsteorier og som de venligst
har udlånt til andre Frivilligcentre. HJTN gennemgik
kort materialet.
Næste møde med FriSe og Socialstyrelsen er 31.01.19
i Odense, hvor der er stormøde om udvikling af indikatorer.
Høringssvar vedrørende kvalitetsmodellen er sendt i
fællesskab med Frivilligcentrene i Region Syddanmark
til FriSe den 14.12.18.
5.

Frivillighus

Status
HJTN, AB og TW´s møde med Martin Albertsen og
Sabine Christensen den 13.12.18.

HJTN, TW

Vedrørende Frivilligcentret:
Foreløbig melding er, at vi som minimum kan blive i
Teglgårdsparken 17 i ca. 2 år endnu, men der er ingen
garantier. Det har ikke været muligt at indsamle de
midler som en ombygning af museet kræver. Fondsansøgninger til ombygning af museet pågår i 1. halvår
2019.
Der har endvidere været tale om en reduceret udgave
af ombygning, så museet ikke skal brug alle etager i
Teglgårdsparken 17, men det kommer an på de indsamlede fondsmidler.
Kælderen i Teglgårdsparken 17 bliver tømt for arkivkasser i løbet af foråret. Det åbner op for muligheder
for værksteder mm., når lokalerne bliver ledige. Frivilligcentret er i dialog med kommunen herom.

Vedrørende Frivillighus/aktivitetshus:
Status er, at der er stor fokus på samlingssteder i lokalområderne i Middefart Kommune. De sidste borgermøder afsluttes i nærmeste fremtid. På baggrund af
møderne udarbejdes en konklusion til direktionen som
efterfølgende fremlægges byrådet. Heri ligger også
Frivilligcentrets ansøgning samt Ældrerådets egen
ansøgning om et ”Frivillighus/Borgerhus/Aktivitetshus”.
HJTN og TW var i november med Ældrerådet til besigtigelse af Teglgårdsparken 118. En gennemrenoveret
bygning med masser af muligheder og plads til et fremtidigt aktivitetshus, men til en værdi af 17 millioner.
Det er aftalt, at vi skal mødes med Martin Albertsen og
Sabine Christensen igen i maj/juni 2019 – som opfølgning på ovenstående.
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6.

Eventuelt

Datoer for bestyrelsesmøder 1. halvår 2019:
31.01.19 kl. 17.00
21.03.19 kl. 17.00
23.05.19 kl. 17.00

Næste møde:
31.01.2019 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart.
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